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Perquè el català al nostre país obre
fronteres de tota mena:

Guia de recursos
per a laprenentatge
de la llengua catalana

 És una eina imprescindible per accedir al mercat laboral
amb igualtat de condicions.
 Amplia la nostra formació, i també és un instrument
molt útil per accedir a feines relacionades amb latenció
al públic, ofertes laborals de les administracions
públiques, i llocs de treball més qualificats.
 Facilita la integració social a lescola, a la feina, al centre
sanitari, al mercat, a lajuntament, etc.
 Aporta empatia amb la gent daquí, que valora
positivament que els nouvinguts sexpressin en català.
 És necessari per als pares i les mares, perquè és la llengua
que aprenen els seus fills i filles a lescola, i perquè així
podran donar-los suport quan ho necessitin.
 Dóna autonomia personal i facilita la comunicació i la
comprensió en situacions de la vida quotidiana a
Catalunya.
 El coneixement del català és un dels requisits per obtenir
el certificat dacollida (Llei dacollida de les persones
immigrades i retornades a Catalunya)

Amb la col·laboració de:

AMIC-UGT de Catalunya
Barcelona: Rambla Santa Mònica, 10, 08002
Tel: 93 304 68 41

Coneix la llengua de la terra dacollida!

Lleida: av. de Catalunya, 2, 25002
Tel: 973 27 08 01 / 973 26 45 11
Girona: c. de Miquel Blay, 1, 17001
Tel: 972 21 58 / 972 21 09 76

Per a més informació, adreça't a:
Servei lingüístic de la UGT de Catalunya
www.ugt.cat (apartat Servei lingüístic)
serveilinguistic@catalunya.ugt.org

Tarragona: c. dIxart, 11, 43003
Tel: 977 21 31 31 / 977 24 54 95
Correu: amic@associacioamic.cat
www.associacioamic.cat / www.ugt.cat

Per aprendre el català...
Cursos de català (presencials i a distància)
Sadrecen a persones nouvingudes i a tothom que vulgui
aprendre el català o millorar-ne el nivell de coneixement.
Parla.cat
Curs de català en línia. És un espai virtual daprenentatge
que posa a labast de tothom materials didàctics per aprendre
la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat
lliure o la modalitat amb tutoria i es pot escollir entre diversos
nivells. www.parla.cat
Consorci per a la Normalització Lingüística
Ofereix de forma generalitzada a tot el territori cursos de
nivells inicial, bàsic, elemental, intermedi i de suficiència,
adreçats a la població adulta de Catalunya. Es presenten en
tres modalitats bàsiques: presencial, a distància i en línia.
Troba el centre més proper al teu lloc de residència o de
treball: www.cpnl.cat/xarxa
Telèfons dinformació:
Barcelona: 93 412 58 00
Tarragona: 977 243 527
Lleida: 973 282 607
Girona: 972 220 663
Terres de lEbre: 977 510 729
Escoles dadults. Nivells inicial i bàsic de català
Consulta la guia de centres a:
www10.gencat.cat/pls/ense_ensenyam/p01.menu
Centre de formació de persones adultes Maria Rúbies
Rambla del Raval, 29-35, 1a planta, Barcelona
Tel.: 93 310 30 94
Escola Oficial dIdiomes (EOI)
Català per a no catalanoparlants. Informació a:
http://phobos.xtec.cat/eoi
Servei dOcupació de Catalunya (SOC)
Ofereix cursos de formació ocupacional i contínua, amb
lobjectiu de millorar la qualificació professional de les
persones treballadores per tal dadaptar els seus perfils a
les necessitats empresarials: www.oficinadetreball.cat

IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i
lOcupació). Cursos de formació ocupacional i contínua.
www.idfo.com
GALÍ. Autoaprenentatge (nivell bàsic).
Departament dEnsenyament. Generalitat de Catalunya.
http://clic.xtec.cat/gali
INTERCAT. Recursos electrònics per aprendre la llengua i
cultura catalanes adreçats als estudiants universitaris en
programes de mobilitat. http://www.intercat.cat

Per practicar el català...
Les persones majors dedat que tinguin coneixements bàsics
i vulguin agafar fluïdesa, perdre la vergonya i parlar de
manera natural, tenen diverses opcions:
Voluntariat per la llengua. Pràctiques de 10 hores durant
un mínim de 10 setmanes. Informació a www.vxl.cat, als
Centres del Consorci per a la Normalització Lingüística
(www.cpnl.cat/xarxa) o al telèfon 012.

Recursos lingüístics
en línia
Materials dacolliment lingüístic
Materials elaborats per la Generalitat de Catalunya. Guies
didàctiques, làmines, vocabularis i altres publicacions
descarregables, pensades per a persones que acaben
darribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana:
www.gencat.cat/llengua/acolliment/materials
Acollida lingüística per a nouvinguts. Recull de materials
disponibles a la pàgina web de la Plataforma per la Llengua:
www.plataforma-llengua.cat/acollida

Diccionaris
Institut dEstudis Catalans: http://dlc.iec.cat
Grup Enciclopèdia Catalana: www.enciclopedia.cat
Gran Diccionari de la Llengua Catalana: www.diccionari.cat
Diccionari de la llengua catalana multilingüe:
www.multilingue.cat

Consultes lingüístiques i terminològiques

Quedem? Programa dÒmnium Cultural que promou lús
de la llengua catalana entre persones nouvingudes i persones
autòctones i facilita el coneixement de la cultura catalana
a través dactivitats de lleure. Informació a
www.quedem.omnium.cat. Tel.: 93 319 80 50.

Optimot: http://optimot.gencat.cat
Termcat: www.termcat.cat

Xerrem. Programa de voluntariat de la Coordinadora
dAssociacions per la Llengua Catalana, per facilitar
laprenentatge del català mitjançant pràctiques de conversa.
Inscripcions al tel.: 93 415 90 02. Horari: de 16.30 a 20.30
hores. xerrem@cal.cat. www.cal.cat

La Direcció General de Política Lingüística posa a disposició
de la ciutadania informació sobre els traductors automàtics
disponibles en català.
www.gencat.cat/llengua/traduccio-automatica

Traducció automàtica

